
Kirkerådets høringsspørsmål angående ny vigselsliturgi 

Råholt menighetsråd, Øvre Romerike prosti i Borg bispedømme fattet vedtak i sitt møte 17. august 

om å avgi uttalelse i ovennente høring. Her følger våre kommentarer: 

Høringsspørsmål: 

1. Mener dere at liturgiforslagene (Ordning for vigsel og vigselsliturgi og forbønnsliturgi for 

likekjønnede og ulikekjønnede par/) svarer godt til Kirkemøtets vedtak (KM sak 17/16)? 

Svar: Ja, vi mener at liturgiforslagene svarer godt til vedtak i KM sak 17/16 

2. Er dere enige i å kalle ordningen «Vigselsordning for likekjønnede og ulikekjønnede par» / 

«Vigselsordning for likekjønna og ulikekjønna par»? Gi eventuelt forslag til en annen 

benevnelse. 

Svar: Vi har ingen kommentarer til benevnelsen på ordningen. 

3. Alminnelige bestemmelser (s 1-2). 

Svar: Vi har ingen kommentarer 

4. Den innledende teksten eller til punktene 1, 2 og 3 i forslaget til vigselsliturgi for likekjønnede 

og ulikekjønnede par? 

Svar: Den innledende teksten svarer godt til dagens ordning og er god. 

5. De innledende ordene under punkt 4 Skriftlesninger («Gud har skapt oss […] stå ved 

hverandres side livet ut»)? 

Svar: De innledende ordene er gode og svarer godt til dagens ordning.  

6. Forslaget til to obligatoriske skriftlesninger og at disse skal være Sal 36,6-10 og 1 Joh 4,7-12? 

Angi eventuelle andre forslag til lesninger. 

Svar: Når det gjelder valg av skriftlesninger savner vi bibelord som sier noe om ekteskapets 

forpliktelse. Vi foreslår derfor at Ruts bok 1,16-17 settes inn som en obligatorisk tekstlesning. 

Denne teksten forteller om den relasjonen man velger og styrken i familiebåndene. Dette vil 

vi gjerne ha inn i denne delen av ritualet. Denne teksten kan gjerne komme i tillegg til de to 

foreslåtte tekstene, evt erstatte en av dem. 

7. Punkt 7 Ekteskapsinngåelse. 

Svar: Ekteskapsinngåelsen svarer godt til dagens ordning. 

8. Punktene 8 – 13 (Overrekkelse av ringer, forbønn, musikk/symbolhandlinger, salme, 

velsignelse, utgang). 

Svar: Disse punktene svarer godt til dagens ordning 

9. Det er lagt til 4 nye skriftlesningene som en kan velge å lese. Bør noe tas ut og/eller andre 

skriftlesninger tas inn? 

Svar: Det er bra at det er et stort utvalg av tekster å velge mellom og også at tekstene fra 1. 

Mos 1,27-28a og Matteus 19,4-6 kommer inn som valgfrie tekster.  

10. Forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par. 

Vi kommenterer ikke denne separat. De kommentarene som er avgitt for vigselsordningen 

gjøres også gjeldende for forbønnsliturgien. 

11. Andre kommentar 

Svar: Ingen 

 

 

For Råholt Menighetsråd med vennlig hilsen 
 
Marta Botne 
Soknepresten i Råholt 


